Thuisondersteuning als
maatwerkvoorziening

Wat is thuisondersteuning?
Onder thuisondersteuning vallen allerlei werkzaamheden die
gericht zijn op het schoonhouden van uw huis. U kunt hierbij
denken aan schoonmaakwerkzaamheden, maar ook aan het
verzorgen van uw planten of de afwas doen.

Voor wie is het bedoeld?
Thuisondersteuning maatwerk is er voor u als u door lichamelijke
beperkingen niet meer in staat bent om zelf het huis schoon te
houden en als u al een andere Wmo voorziening krijgt. Of uw
inkomen is lager dan 130% van het sociaal minimum.

Wat zijn de voorwaarden?

Iedereen in Ede moet zo
lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen en
kunnen meedoen....

• U heeft beperkingen op meerdere gebieden.
• Er is geen volwassen huisgenoot die de huishoudelijke
werkzaamheden kan doen.
• Door de beperkingen die u heeft, kunt u geen beroep doen op
thuisondersteuning algemeen.
• Naast de thuisondersteuning krijgt u andere ondersteuning
vanuit de Wmo.
• De algemene voorziening thuisondersteuning biedt u niet
genoeg uren ondersteuning.
Als u aan één of meerdere van de genoemde voorwaarden
voldoet, dan komt u in aanmerking voor thuisondersteuning
maatwerk. Maatwerk zorgt ervoor dat u geen stapeling van kosten
krijgt.

Hoe vraag ik thuisondersteuning aan?

Wat kost het?
In de maatwerkvoorziening betaalt u meestal een deel van de
kosten mee. De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk
van de hoogte van uw inkomen en eventueel uw vermogen. Dit
bedrag, de maximale eigen bijdrage, wordt vastgesteld door
het CAK (Centraal Administratie Kantoor). U betaalt deze eigen
bijdrage aan het CAK. Het exacte bedrag van de eigen bijdrage
kunt u berekenen op www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdragerekenhulp.
Taken van de thuishulp:
- Stofzuigen en dweilen
- Schoonmaken van sanitair
en keuken
- Afnemen droog/nat
- Bedden opmaken en
verschonen
- Opruimen, afval
weggooien
- Afwassen
- Ramen zemen binnen

Wat kan de hulp aanvullend
doen binnen de afgesproken
uren:
Praktische ondersteuning
in en om het huis bieden en
helpen bij:
- Verzorging kleding en
linnen-goed
- Tuinstoelen schoonmaken,
balkon/terras vegen
- Ramen zemen buiten
- Planten verzorgen

Op www.ede.nl/berekenuwrecht vraagt u
onze inkomensregelingen digitaal aan
met uw DigiD

Tip
De Wmo consulent vult, als u
dat wilt, de rekenhulp eigen
bijdrage graag samen met
u in. Het rekenmodel geeft
als voorbehoud aan dat de
uitkomst een indicatie is, en dat
u aan de berekeningen geen
rechten kunt ontlenen.

Colofon
Heeft u vragen?
Kijk op onze website
www.ede.nl/werkeninkomen
Of bel ons 14 0318

Bezoekadres
Werkplein
Raadhuisplein 1, 6711 DE Ede
Openingstijden: op werkdagen van
9 tot 13 uur

E-mail
consulenten@ede.nl
(als u uw consulent wilt
e-mailen)
wizede@ede.nl
(voor algemene vragen en
mededelingen)
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1-0624 - thuisondersteuning

Thuisondersteuning als maatwerk vraagt u aan bij ons,
telefoonnummer: 14 0318.
Daarna maken wij een afspraak met u voor een maatwerkgesprek.
In dit gesprek kijkt u samen met een consulent welke hulp u nodig
heeft.
Na het gesprek krijgt u een gespreksverslag (plan van aanpak) en
een brief van ons met een officieel besluit over de hulp die u krijgt.
Als u het niet eens bent met het aantal toegekende uren kunt u
bezwaar maken.
De aanbieder van de hulp, de thuiszorgorganisatie van uw keuze,
belt u om af te spreken wanneer u ondersteuning krijgt.

